
Comitê UFPel Covid-19 – BOLETIM DIÁRIO – Nº 04 – 19/03/2020

__________________________________________________________________

Informações da reunião do Comitê Interno para Acompanhamento da 
Evolução da Pandemia pelo Coronavírus, realizada através de Webconf da 
UFPel em 19 de março:

1- O Comitê corroborou a decisão da administração da UFPel em relação à reestruturação 
dos  serviços  prestados  por  terceirizados  durante  o  período de vigência  das  restrições 
impostas pela pandemia de COVID-19. Assim, não apenas os servidores identificados 
como grupo de risco ao COVID-19 (idosos, gestantes, lactantes, portadores de doenças 
crônicas), mas também servidores identificados como residentes com pessoas em risco, 
dependentes  de transporte  coletivo e  o maior  número possível  de trabalhadores  serão 
alcançados com a medida. O objetivo foi reduzir consideravelmente a circulação urbana, 
o  atendimento ao público,  a aglomeração de pessoas e,  consequentemente o risco de 
contágio do COVID-19. Para isso, a administração vai fechar a maioria de seus prédios, 
reduzir drasticamente o horário de abertura de poucas unidades consideradas estratégicas 
para  as  atividades  essenciais  e  manter  estritamente  o funcionamento  dos  prédios  que 
promovam serviços de assistência estudantil e saúde na UFPel. A nota da UFPel sobre o 
tema está aqui. 

2. Considerando a Suspensão das Atividades Acadêmicas na Instituição, o Comitê para 
Acompanhamento da Evolução da Pandemia da Ufpel aprovou a decisão da Pró-Reitoria 
de Ensino (PRE), de suspender todos os Estágios Curriculares Obrigatórios dos Cursos de 
Graduação da UFPel até que haja outra determinação, de modo a garantir a segurança dos 
estudantes em face da Pandemia por COVID-19. As situações excepcionais deverão ser 
analisadas  pelos  Colegiados  de  Curso,  e,  após,  consultado  o  Comitê  para 
Acompanhamento da Evolução da Pandemia da UFPel.

3. No caso dos cursos da área da Saúde, o Comitê  UFPel Covid-19 apoiou as medidas 
adotadas pela Comissão de Internato do Curso de Medicina,  recomendando o mesmo 
procedimento ao Curso de Enfermagem, quais sejam:

a) afastar  imediatamente os (as) acadêmicos (as) em estágio a partir  de 20 de 
março de 2020 pelo prazo inicial de 14 dias, podendo ser ampliado se assim for 
necessário;

b) analisar  um plano de reestruturação de estágio no caso de possibilidade de 
retorno  destas  atividades,  considerando  o  contexto  da  pandemia,  desde  que 
garantidas condições mínimas de treinamento e proteção individual, priorizando a 
força de trabalho dos acadêmicos nas áreas necessárias;
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c)  que os  (as)  acadêmicos (as)  em questão permaneçam em isolamento social 
durante  este  período  de  pausa  em suas  atividades,  no  sentido  de  fortalecer  a 
responsabilidade na prevenção da disseminação do Covid-19.

Além disso, acatou a recomendação da Comissão de Internato de, após análise de 
conjuntura e preparação dos estagiários, e se o contexto permitir,  possibilitar o 
retorno dos  estudantes,  desde que  adequadamente  capacitados,  aos  espaços de 
formação da assistência em saúde, a fim de somar esforços no enfrentamento da 
crise no município. O documento enviado pela PRE pode ser lido aqui.

4. A UFPel disponibiliza para qualquer servidor o serviço webconferência que possibilita 
a criação de salas para realização de reuniões virtuais. O acesso é simples. Basta  digitar o 
endereço  <http://webconf.ufpel.edu.br>.  Ou  então  acesse  na  página  da  UFPel  a  aba 
“Servidor”  e  selecione  “Sistema de Apoio  ao Usuário  de Infomática”.  Vai  abrir  a 
janela  de  Suporte.  Em  “Ferramentas”  no  menu  em  cima  à  direita  acesse 
“Webconferências UFPel”. Entre com login e senha do Cobalto. Vai aparecer um link 
que é o endereço da sua sala. Esse endereço, você envia para as pessoas que você quer 
convidar para sua reunião. O sistema possui diversas funcionalidades, como apresentação 
de slides, conversas em áudio, vídeo e chat entre outras, úteis para toda a comunidade, 
inclusive para as atividades acadêmicas remotas. A Progic está a disposição para atender 
à comunidade.

5. O Comitê segue recomendando que toda a comunidade acadêmica reforce as ações 
preventivas tais como:

 evitar ambientes fechados com muitas pessoas, tais como festas, shows, 
bares, etc.;

 adotar as medidas de “etiqueta respiratória” (ao tossir ou espirrar, cobrir o 
nariz e a boca com lenço ou o braço e não com as mãos);

 lavar frequentemente as mãos com água e sabão e/ou fazer uso de álcool 
gel;

 evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave 
sempre as mãos como já indicado;

 não compartilhar objetos pessoais;
 caso apresente sintomas respiratórios e febre, buscar orientação junto aos 

órgãos  de saúde,  conforme as  recomendações  oficiais  do Ministério  da 
Saúde.

5. As medidas recomendadas pelo Comitê e aprovadas pela UFPel são tomadas diante da 
pandemia de Coronavírus e válidas até que a normalidade se restabeleça. Tais medidas 
também estão em consonância  com outras  tomadas  no âmbito  da municipalidade,  do 
estado e do Governo Federal no combate ao COVID-19. Para dúvidas e esclarecimentos, 
envie e-mail para comite.covid-19@ufpel.edu.br
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